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نه تنها  هاي اخیر براي کشورهاي جهان مشکالت متعددي را ایجاد کرد. این مسائللرشد و گسترش سریع شهرها در سا

ثیر حیطی نیز تأمهاي اخیر شهرسازي تأثیرگذار بوده بلکه بر مسائلی دیگر نظیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و زیستبر جنبه

جام گرفته نظران و شهرسازان انتوسط صاحب هاي بسیاريشگرفی داشته است. در راستاي حل این مشکالت اقدامات و اندیشه

هاي شهرسازي ترین انگارهترین این اقدامات راهبرد رشد هوشمند است که از جمله جدیدترین و یکی از مهمکه از جمله مهم

بعد  سه اساس بر میهشهر ارو در ،شهري هوشمند رشد هايشاخص بررسی هدف؛ پژوهش، این شود. درپایدار محسوب می

در این راستا  .باشدمی شهرداري تفکیک مناطق دسترسی به – محیطییستزیرساختی) و ز( اقتصادي، کالبدي -اجتماعی کلی

از  سپسطق و بندي مناجهت سطح )GIS( از با استفاده ها، وجهت وزندهی شاخص )ANP(اي از مدل فرآیند تحلیل شبکه

ضریب  مدل ا ازهجهت میزان پراکندگی شاخصو در نهایت  رد نظربندي و تحلیل تلفیقی بعدهاي مومدل الکتر براي رتبه

 اظلح ومیه بهه شهر ارمناطق چهارگان نتایج حاصله بیانگر این است که؛ براساس مدل الکتر استفاده گردیده است. پراکندگی،

ر ) د3امتیاز( ا کسبمحیطی و دسترسی بدر بعد زیست یک هاي رشد هوشمند شهري منطقهها و شاخصمؤلفه از برخورداري

 ر) د-2( دو با امتیاز نطقهم ،)برخوردارنیمه( دوم رتبه ) در1چهار و سه با امتیاز ( منطقه ،)برخوردار(رتبه اول  مدل الکتر در

با  به ترتیب چهار سه و ) در رتبه اول و منطقه3(زیرساختی) منطقه یک با کسب امتیاز ( ، و در بعد کالبدي)محروم( سوم رتبه

نطقه یک و قتصادي ما -م قرار گرفته و اما در بعد اجتماعی) در رتبه سو-2م و منطقه دو با امتیاز () در رتبه دو-1و0( یازامت

) در رتبه - 3و با امتیاز (د) در رتبه دوم و در آخر منطقه 0)، در رتبه اول و منطقه چهار با امتیاز(1و  2سه با کسب امتیاز (

اول و منطقه سه و چهار  ) در رتبه1( هایت با تلفیق سه بعد منتخب پژوهش؛ منطقه یک با امتیازسوم قرار گرفته است. و در ن

نتایج حاصل از ضریب و اما . در رتبه سوم قرار گرفته است )-2)، در رتبه دوم و در نهایت منطقه دو با امتیاز (0با امتیاز(

س در دسترسی و سپ - محیطیهاي زیستشاخصمربوط به  يرنابراب نیشتریبي آن است که دهندهنشان هاشاخص پراکندگی

. اندطور متعاد توزیع شدهقتصادي تا حدودي بها -هاي اجتماعیظ شاحصباشد، اما از لحازیرساختی می - هاي کالبديشاخص

لحاظ  از ختلفم مناطق برخورداري هاي رشد هوشمند شهري، میزاناز لحاظ شاخص پژوهش، این از نتایج حاصل به توجه با

در  وشمند شهريهاست. با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، توجه به رشد  نبوده یکسان هاي منتخب پژوهش به صورتشاخص

  ناپذیر است.مناطق چهارگانه شهر ارومیه امري اجتناب

  ، شهر ارومیهمدل الکتر)، ANP(اي رشد هوشمند شهري، فرایند تحلیل شبکه :هاواژه دیلک
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  مقدمه

- بررسی تحلیل فضایی شاخص، ه استگرفتچه که در این پژوهش، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار آن    

  باشد.هاي رشد هوشمند شهري، در شهر ارومیه می

رگانه شهر ارومیه مورد هاي رشد هوشمند شهري، مناطق چهادر این پژوهش به منظور تحلیل فضایی شاخص

  مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر در پنج فصل تهیه و تدوین گردیده است.

دهد که شامل: بیان مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، پیشینه فصل اول را کلیات پژوهش تشکیل می

  باشد.پژوهش، اهداف پژوهش و روش پژوهش می

  قرار گرفته است.بررسی مورد  یه و رویکردهاي نظري مؤثر بر موضوع، مفاهیم پا ،فصل دوم

در فصل سوم، پس از مطالعه محدوده مورد مطالعه و شناخت شرایط موجود منطقه از نظر برخورداري از 

ها و بیان اجمالی فرایند هاي کمی و کیفی جهت پردازش دادههاي مورد بررسی، به معرفی روششاخص

  شده است.پژوهش پرداخته 

باشد که در چندین بخش؛ به شناسایی و فصل چهارم این پژوهش مربوط به تجزیه و تحلیل اطالعات می

هاي رشد ؛ وضعیت برخوداري مناطق از شاخصها و معیارهاي پژوهش در مناطق مورد مطالعهمعرفی شاخص

  باشد.هوشمند شهري در مناطق مورد مطالعه می



 ي

 

االت پژوهش پاسخ داده شده و نتایج حاصل از پژوهش تشریح شده و در ادامه نهایتاً در فصل پنجم، به سؤ

وهش، ارائه شده است.هبود وضعیت مناطق براساس نتایج پژپیشنهادهایی جهت ب



 

ل اول:
��

  

  ک�یات �و�ش                        

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهش مسئله انیبشرح و  -1- 1 

درصد جمعیت جهان در شهرها و تداوم این روند،  60از  رشد فزاینده جمعیت شهرنشین و اسکان بیش 

میالدي  2025کند. این فضاهاي برگزیده تا سال اندازهاي شهري مواجه میآینده کره زمین را بیشتر با چشم

درصد جمعیت جهان را در خود جاي خواهند  75میلیارد نفر جمعیت خواهند داشت که بیش از  5افزون بر 

ي کالبدي شهرها، باعث از بین بردن یم شهرنشینی با محوریت ماشین، ضمن توسعهداد. این فرایند عظ
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، 1(رنه شورت زیست شهرها شده استهاي غیرقابل جبرانی بر محیطهاي کشاورزي و تحمیل هزینهزمین

ارتقاي ریزان شهري، یکی از راهبردهاي دستیابی به توسعه پایدار و از دیدگاه برنامهاز این رو  .)220: 1388

از طریق شکل پایداري شهر است. در  هايکاربرزیست شهري، متعادل ساختن توزیع فضایی کیفیت محیط

ي پایدار، رویکرد جدیدي با نام شهرسازي نوین و رشد توسعهي علمی هاانیبناواخر قرن بیستم با الهام از 

است. طبق فرض این دیدگاه، توزیع هوشمند براي پایدار ساختن فرم فضایی شهرها مورد توجه قرار گرفته 

- وبراي حمل خودروزیست، باعث استفاده کمتر ي شهر ضمن حفظ محیطفشردهو شکل  هايکاربرمتناسب 

الخصوص جمعیت . با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهري علی)1392،یاتیحرهنما و ( شودیمنقل 

ناپذیر است. گسترش افقی شهر که اصطالحاً ي اجتناببرنامه و افقی شهر امرشهرها، رشد بیفزاینده کالن

یافته بلکه در ي است که در نیم قرن اخیر نه تنها در کشورهاي توسعهادهیپد ،شودیمپراکندگی نامیده 

ي هابافتتخلیه با این وجود  .)17:1391(زیاري و همکاران،  حال توسعه نیز اتقاق افتاده استکشورهاي در

ي کشاورزي و نابودي هانیزمهرها از جمعیت الگوي رشد پراکنده باعث از بین رفتن مرکزي و قدیمی ش

ي غیر قابل جبرانی بر هانهیهزي شهر، تحمیل هیرویبرسانی به دلیل گسترش ، مشکالت خدماتهاآن

 ، را در معرض ناپداريهاآنزیست شهرها شده که سرانه و الگوي مصرف نامناسب منابع در شهرها، محیط

). وابستگی به اتومبیل و به تبع آن افزایش مصرف 7:1379(صرافی، بیشتر نسبت به روستاها قرار داده

 ،(علی الحسابی و عباسی کشاندیمي محیطی چنین الگوي توسعه را به چالش هایآلودگسوخت و افزایش 

ریزي شهري امروز با آن مهاز مشکالت اساسی ناشی از ساختار فضایی نامناسب که برنااز این رو   .)2:1390

تنها باعث تخریب  برنامه شهرهاست، رشد و گسترش شهر نهرویه و بیباشد، توسعه و رشد بیرو میروبه

نماید، تعارض موجود در مقدار زمین شود، بلکه شهر را از اشکال متقارن خود خارج میفضاهاي پیرامون می

ي شهري از نتایج این مسئله است، از سویی دیگر، ن محدودهبین ساکنان مناطق مزروعی اطراف شهر و ساکنا

ي مدیریت رشد ناموزون و گسترش فزاینده شهرها ازجمله مسائل و مشکالت شهرهاي امروزي در زمینه

، در حقیقت کندیماینکه شهر رشد  و اما ).1388شمس و حجی مالیري، (آورد یکپارچه آن را فراهم می

ابعاد  است و توقف در رشد شهر نیز نشانه بیماري آن و به مفهوم رکود شهر در نشانه سالمت و رونق شهر

- مختلف اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و ... است. ولی این سرعت خیلی زیاد رشد و توسعه افقی است که می

سمعیل دنبال داشته باشد (عزیزپور و اي منفی زیادي را بهامدهایپتواند زندگی شهر را دچار اختالل کند و 

ي از جمله رشد زیربرنامهي از الگوهاي نوین اتوسعهجهت ساماندهی به چنین بنابراین  ).196:1388پور 

                                                 
Rene shorts .1  
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- ي شده در راستاي حفاظت از محیطزیربرنامه. رشد هوشمند شهري یک توسعه کنندیمهوشمند استفاده 

ي در گذارهیسرمادا کردن نقل ماشینی، کاهش آلودگی هوا و صوزیست و با هدف کاهش وابستگی به حمل

 ).1:1391مهاجري، پري زنگنه ( کندیمتمرکز  است که روي رشد در داخل شهر هارساختیز

هاي اخیر در ایران نیز، رشد و گسترش شهرها به طور اعم و در شهر ارومیه به طور اخص، به صورت در دهه

مسائل کالبدي آن در قالب چارچوبی علمی، معضل یا مسئله درآمده و لزوم توجه به مسائل شهري و به ویژه 

اي داشته و به علت هاي اخیر رشد شتابان و لجام گسیختهاهمیت و ضرورت یافته است. شهر ارومیه در سال

داشتن رشد طبیعی جمعیت، مهاجرپذیري، گسترش خدمات، اعطاي هویت سیاسی و اداري به این شهر به 

هاي عمرانی کشور، هاي مختلف دولتی در شهر، برنامهارگانعنوان مرکز استان، واگذاري زمین توسط 

تغییرات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی کشور و در نهایت محیط طبیعی مساعد تحوالت جمعیتی و کالبدي 

گسترش کالبدي شهر اورمیه تناسبی با با این وجود ). 1392مبارکی و عبدلی ( زیادي به خود دیده است

هاي اطراف به زیر شته است و با گسترش سریع آن، سطح بسیار زیادي از زمیننیازهاي ساکنان آن ندا

 نیترمهم. حال آنکه اندينابود و اراضی کشاورزي پیرامونی درحال تخریب و هاباغساز رفته است و وساخت

  اصل دستیابی به رشد هوشمند شهري، فشرده سازي و تراکم باالي جمعیت است.

  

  ژوهش:و اهمیت پ ضرورت -2-1

ي گذشته باعث کمبود زمین و مسکن، گسستگی بافت هادههگسترش شتابان شهر ارومیه در طی 

(تراکم ترافیک به ویژه در مرکز  آمد شهريوشهري، رشد شهري پراکنده، نابسامانی سیماي شهر، ازدحام رفت

اندیشیده شهري و ي ناسازهاومطلوب به فضاهاي مسکونی و صنعتی، ساخت ي کشاورزيهانیزمشهر) تبدیل 

زیست شهري را به مخاطره انداخته و ناپایداري شهري را به ي طبیعی، محیطهاتیقابلنابودي امکانات و 

تر ضرورت رشد هوشمند شهر زمانی ملموس. )بر مبناي محاسبات مهندسین مشاور( دنبال داشته است

بایر و ناکارآمد شهري و همچنین بافت فرسوده شود که بدانیم در داخل محدوده فعلی شهر ارومیه اراضی می

منظور تحقق اهداف زیستی و پایدار شهري و به وجود دارد. بر همین اساس مقتضی است تا در راستاي توسعه

 با زمین هاي کاربريویژه اصولي شهري و بهعنوان نقطه مقابل رشد پراکندهکالبدي آن، رشد هوشمند به

باز را مبنی بر هدایت توسعه به سمت  فضاهاي و حمایت از قدیمی مناطق جدیدت و بازسازي باال، تراکم

  هاي طبیعی اطراف شهر؛ مورد توجه و بررسی قرار گیرد.هاي داخلی شهر و محافظت از سرمایهظرفیت
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اهمیت تحقیق حاضر در این است که ضمن تعیین سطوح برخورداري مناطق شهري ارومیه از لحاظ 

بندي نموده تا مناطق محروم و غیره برخوردار مشخص و ها را اولویتمند شهري، آنهاي رشد هوششاخص

توان با توسعه مناطق شهري، ترین گام است که میها اقدامات الزم صورت گیرد. و این مهمجهت توسعه آن

  سوق داد. رشد هوشمند شهري کل شهر را به طرف 

  

 :پژوهش ت ویژهسؤاال -3-1

  باشد:گویی به سواالت زیر میي پاسخاین تحقیق در راستا

 نیداشته و در ا يرشد هوشمند شهر هايرا با شاخص يشتریدر کدام مناطق تناسب ب هیرشد شهر اروم -

  قرار دارند؟ یتیدر چه وضع گریکدیاز مناطق نسبت به مناطق  کیهر  نهیزم

  ند؟اکدام هیدر شهر اروم يمناسب رشد شهر يراهکارها يرشد هوشمند شهر يبا توجه به اصول تئور -

چگونه  و محروم برخوردارمهیمناطق برخوردار، ن ییهمگن به لحاظ شناسا هايمناطق در گروه بنديسطح -

  است؟

  ؟چگونه است هاي رشد هوشمند شهري در مناطق چهارگانه شهر ارومیهشاخص (پراکندگی) عیتوز -

  ؟ندادامارومیه ک شهر (پراکنده) عوامل مؤثر درگسترش افقی -

  

  :پژوهش اهداف -4-1

 .شهري ارومیه است چهارگانه رشد هوشمند شهري در مناطق هايشاخص هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل -

  پژوهش:مطالعاتی  نهیشیپ -5-1

- طرح ها و بسیاري از اسناد و مدارك ونامهها، کتاب، مقاالت، پایانها، پژوهشپیشینه پژوهش، مجموع نوشته

شود. در گردد که به دو دسته منابع (خارجی و داخلی) تقسیم میموضوع پژوهش را شامل می هاي مرتبط با

هاي اخیر در خصوص مباحث مربوط رشد هوشمند شهري، مطالعات چندي صورت گرفته است که از سال

ي هاتوان به پژوهشهاي نظري پژوهش حاضر، نقش مؤثري داشتند میجمله این تحقیقات که در غناي پایه

  انجام شده در جهان و ایران به موارد ذیل اشاره کرد:



5 
 

  

  مروري بر کارهاي انجام شده خارجی -الف

رشد هوشمند و توسعه پایدار با بررسی ارتباط تراکم و  :اي با عنوان) در مقاله2002(2تومالتی الکساندر و     

ها و کاهش ا کارایی زیرساختمنطقه شهرداري بریتیش کلمبیا، به ارتباط تراکم ب 26توسعه شهري در 

  استفاده از خودرو همراه با کارایی اکولوژیک و اقتصادي اشاره کردند.

 آن تیموفق يهاوهیرشد هوشمند و ش يهااستیس لیتحل :پژوهشی تحت عنوان در )2009( 3فی یانگ     

 ن،یبنابرااست.  الهدیجامعه ا کی يدر جستجو برا يدیرشد هوشمند، شعار جد به این نتیجه رسیدند که

رشد  در شده گنجاندهي ها، تمام ارزشحال نیا است. با ياز مشکالت شهر ياریحل بس يبرا یغیتبل

 مطالعه با نی. ااست نشده انجام ندهیآ يهانسلی براي اقدامو  کندمیتمرکز  یکنون سلسلتهوشمند در 

. یت آن استموفق يهاوهیش وشمند ورشد ه يهااستیس یابیبا ارز ،شکاف نیاایجاد ارتباط بین  هدف

و نگرفته است در بررا  يداریپا يهاارزشطور کامل به ،رشد هوشمند يهااستیدهد که سیها نشان مافتهی

  .پایدار کمک کند توسعهبه  دنیرس يبرا تواندینم ي آنهاروش

ي طی شده، نقش فاصلهو در انتخاب نوع وسیله  هامحلههانکی و مارشال معتقدند، شکل شهر و طرح      

 & Hankey( ي سفر مرتبط هستندسرانهنقل انبوه با وحمل وزیادي دارند و تراکم جمعیت، کاربري زمین 

Marsall,2009,1(.  

صول رشد معضل تراکم، معرفی الگویی براساس ا :در مقاله تحت عنوان )2011(الگرسا و همکاران     

- ي تکهاگاهسکونتی شهري کاتانیا به بررسي درونهاگاهسکونتهوشمند شهري جهت کنترل رشد پراکنده 

 ودن وسعتبکافی خانوار کاتانیاي ایتالیا پرداخته و به این نتیجه رسیدند که رشد پراکنده شهري باعث نا

ن آاي از هگلخان زیست همراه بوده که تولید گازهايفضاهاي سبز شده و این عامل به اثرات قابل توجه محیط

 سازيشبیه وزمین  يکاربر ي دسترسی،هاشبکهدادن تحرکات جمعیتی،  قرار نظر مدها با است. آن جمله

Lagaeca,et al,2011: 527-53( منطقه جهت توسعه را معرفی نمودندبهترین  GISافزار نرم  رشد هوشمند با

(.  

                                                 
2. Alexander & Tomalty 
3 . Fei Yang  
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م فاضالب: مدیریت رشد رشد هوشمند و سیست :ي با عنوانامقالهدر  )2011(هاریس و همکاران،      

رشد ( ي رشد هوشمند ایالت مریلندهااستیسي زاید با قرار دادن هاآبهوشمند در منطقه بالتیور با توجه به 

جا وجود دارند)، با استفاده از مدل توزیع برنولی به این در آن هاساختباید در جایی اتفاق بیفتد که تمام زیر 

 Harrison, et( استالب در یک محل، مشوق رشد پراکنده در آن نقطه نتیجه رسیدند که وجود سیستم فاض

al, 2011:483-492(.  

  

  مروري بر کارهاي انجام شده داخلی -ب

) با پژوهش برروي چهار فرم شهري مختلف در بریتانیا (شهرهاي گالسکو و ایست 1382مثنوي (       

جوي در مصرف انرژي در دسترسی از نظر صرفه گیرد که شکل فشرده ضمن کارا بودنکلیبراید) نتیجه می

در حقیقت توجه  ).89-101،1382،مثنوي( تراکم برتري دارد ساکنان به خدمات شهري بر دیگر اشکال کم

به محیطی ي سیاسی و زیستهانهیزمبه شهر فشرده و رشد هوشمند به دلیل آثار نامطلوب الگوي پراکنده در 

ي فشرده. طرفداران این دیدگاه، شکل )195:1387(حسین زاده دلیر،  صورت وسیعی افزایش یافته است

شهري مورد تاکید ونشهري را به دلیل ارتقاي کارایی محیط شهري از نظر مصرف انرژي و کاهش سفرهاي در

  ).59- 58، 1382عزیزي ( دهندقرار می

ی رشد شهري و تغییرات نیبشیپتحلیل و  در پژوهشی تحت عنوان: )1389( همکارانو  گفتارخوش     

و تغییرات  دي سنجش از دور و زنجیره مارکوف پرداختنهادادهکاربري زمین شهري تهران با استفاده از 

سازي نمودند و نتایج حاصله شبیه 2020تا  2015ي هاسالرا براي  2009تا  2001صورت گرفته از سال 

بین رفته و تبدیل  ي کشاورزي ازهانیزمو  هاجنگل 2020روند فعلی رشد تهران تا سال  که با دهدیمنشان 

  .)1-9: 1389خوش گفتار وهمکاران ( ي بایر و ساخته شده خواهد شدهانیزمبه 

رشد هوشمند شهري  يهاتحلیل فضایی شاخص :پژوهشی تحت عنوان در )؛1390همکاران (و  ضرابی     

 يهادر بین شاخص دهدیب پراکندگی نشان ماستفاده از ضریبا  )موردي: مناطق شهر اصفهان ي(مطالعه

کاربري اراضی و کالبدي و کمترین میزان نابرابري در  يهامختلف، بیشترین میزان نابرابري در شاخص

کالبدي و کاربري  يهاگرفته بین شاخصاجتماعی ـ اقتصادي بوده است. برابر آزمون آماري انجام يهاشاخص

  .وشمند، همبستگی معنادار وجود داردتلفیقی رشد ه يهااراضی با شاخص
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کالبدي توسعه آتی شهر سقز را با تأکید بر  -تحلیل فضایی پژوهشی تحت عنوان:) در 1391حیدري (       

هاي رشد هوشمند شهري با استفاده از مدل آنتروپی شانون، مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان شاخص

 22هکتار ( 432/1642به بیش از  1335محله) در سال  1ار (هکت 7/33داد که مساحت شهر سقز از 

  رسیده است. 1391محله) در سال 

تحلیل الگوهاي رشد هوشمند شهري در مناطق  :) در پژوهشی تحت عنوان1392همکاران (مختاري و      

مدل تاپسیس،  براساسي به این نتیجه رسیدند که امنطقهي زیربرنامهي هامدلاصفهان بر اساس  گانهچهارده

 12و  14برخوردار، مناطق نیمه 12و  8مناطق برخوردار،  6و  2و  13کامال برخوردار، مناطق  4و  5مناطق 

کامال  4و  5و  13باشند و بر اساس مدل امتیاز استاندارد مناطق برخوردار و سایر مناطق محروم مینیمه

باشند و نتایج برخوردار و سایر مناطق محروم مینیمه 12و  14برخوردار، مناطق  6 و 2برخوردار، مناطق 

برخوردارترین منطقه  4و  5کاربرد هر دو مدل تقریبا یکسان بوده است، به طوري که در هر دو مدل، مناطق 

. با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، توجه به رشد اندبودهجز مناطق محروم  7،11،10،9،3،1و مناطق 

  ناپذیر است.گانه اصفهان امري اجتناب 14هوشمند شهري در مناطق 

به این  مشهدي رشد هوشمند شهري هاشاخصتحلیل  :در پژوهشی تحت عنوان ؛)1392(یاتیحرهنما و      

 و هرفیندال هلدرن، يهامدل و تساي پیشنهادي يهاروش از که فشردگی شاخص درنتیجه رسیدند، که 

 و همگانی نقلوحمل وسایل به دسترسی شاخص در 150/0 امتیاز با یک منطقه شده، استفاده هندرسون

تحلیل شده، منطقه ثامن با  GISدر  رسانیخدمات شعاع روش از استفاده با که دوچرخه ویژه مسیرهاي

مورد سنجش قرار  GISي مختلف در هاروشی که با استفاده از طیمحستیزو در شاخص  166/0امتیاز 

 يهاشاخص تحلیل و تلفیق با نیز نهایت در. اندداشته را وضعیتبهترین  163/0گرفت منطقه یازده با امتیاز 

 108/0 امتیاز با مشهد شهرداري هشت منطقه که ،گردید مشخص ANP مدل در پژوهش این سنجش مورد

 تحلیل از استفاده با همچنین. داراست مشهد شهر مناطق میان در را شهري هوشمند رشد ساختار بهترین

زیست و دسترسی يهاشاخص میان که گردید مشخص GeoDaموران در نرم افزار  فضایی یهمبستگ خود

  .ندارد وجود داريمعنی تفاوت مشهد شهر مناطق میان در محیطی

وجود اهمیت مباحث رشد و توسعه شهري و مبحث تراکم و بروز مشکالت مربوط به پدیده  در کشور ما با

باشد به همین دلیل پرداختن به ارزش در این زمینه کمیاب می ات باي شهري، متأسفانه تحقیقپراکندهرشد 

  رسد.هاي تراکم در کنترل رشد پراکنده شهري ضروري به نظر میموضوع شاخص
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  محدوده مورد مطالعه: -6-1

کیلومتري  18غربی است که در فاصله شهر ارومیه، مرکز شهرستان ارومیه و مرکز استان آذربایجان

درجه  37دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  4درجه و  45ه، در مختصات جغرافیایی دریاچه ارومی

کیلومتر  30کیلومتر و عرض  70ي به طول اجلگهدقیقه عرض شمالی از مبدا خط استوا و در داخل  32و 

شتن مرز از جانب غرب با دا نفر جمعیت داشته است. 667،499بالغ بر  1390قرار گرفته است و در سال 

سیاسی خاصی به  –مشترك با کشور ترکیه از موقعیت خاص جغرافیایی برخوردار بوده که اهمیت اقتصادي 

- ان آذربایجاناین شهر داده است. از دیدگاه اقتصادي شهر حالت تجاري داشته و مرکز اصلی مبادله در است

  .)67:1388(همپانژاد  شودغربی محسوب می

  

  وهشها و فرایند پژروش -7- 1

 :استفاده مورد هايمنبع -8-1

  ؛1390تا  1385آمارهاي جمعیتی شهر ارومیه از سال  

 ارومیه؛  اراضی نقشه کاربري 

  ؛1390نقشه تفصیلی شهر ارومیه 

 ؛1390 اطالعات بلوك جمعیتی و اقتصادي شهر ارومیه 

  

 

  افزارهاي مورد استفاده در پژوهشنرم ابزار و -9- 1

 ها و اطالعات مکانی وپردازش دادهین نرم افزار و ابزار مختلف براي به روز رسانی و در این پژوهش از چند     

  ها استفاده شده است.خروجی گرفتن از نقشه و داده

  ؛Arc GIS 10.1نرم افزارهاي  -1

  )؛ELECTRE( گیري چند معیارههاي تصمیممدل -2
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  ؛ANP(4اي (مدل تحلیل شبکه -3

  ؛)Excel, 2016(ضریب پراکندگی  مدل -4

  

  هاي گردآوري اطالعاتروش -10- 1

حور مدو آوري و کسب اطالعات در دو محور قابل طرح است این هاي جمعدر این تحقیق روش       

  هاي میدانی.اي و روشهاي کتابخانهروش:  ازعبارتند

  

  ايکتابخانه هايروش -10-1- 1

تالی سنادي و دیجیااي، کتابخانه منابع پایه استفاده ازبر  استخراج مطالب مورد نیاز و خوانی متن) الف   

قاالت و د تحقیق، منظر در ارتباط با موضوع مورو آثار افراد صاحب هااعم از کتاب مرتبط با موضوع تحقیق 

 هاي اینترنتیز طریق سایتاترویجی و یا قابل دسترس  -پژوهشی، علمی -مطالب مندرج در مجالت علمی

  ).science direct, civilica ، sid.ir, ngdir.com(مانند 

ز نستند نیاتوامی ها و اداراتی کهها، آمار، جداول و آرشیوهاي اطالعاتی سازمانب) استفاده از گزارش   

وازات متا به اي هستند. در این راساطالعاتی تحقیق حاضر را تغذیه کنند، بخش دیگري از روش کتابخانه

امه ز در برنذیل نی هايها و ادارات مذکور، مراجعه حضوري به ادارات و ارگاني سازمانهامراجعه به وب سایت

  . کل ، استانداري، شهرداريهاي مناطق چهارگانهشهرداري: کار قرار گرفت

  ن نقشه.هاي مورد نیاز از متدر راستاي استخراج داده کاربري اراضی هاينقشه از استفاده) ج   

  

  :انیمید روش -10-2- 1

این روش بیشتر در قالب طرح سؤال و کسب نظرات از کارشناسان و مسئولین ذیربط در دوایر سازمانی      

  یاد شده مورد استفاده قرار گرفت.  

                                                 
4. Analytical Network Process 
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      ها دهی دادهروش استاندارد سازي و وزن -11- 1

بندي براي رتبهو  )ANPاي (تحلیل شبکهدهی وزن روش از هاي مورد استفادهبراي استاندارد سازي داده     

  ) استفاده به عمل آمده است. ELECTRE(  گیري چند معیارهاز مدل تصمصم

  

  :مشکالت پژوهش -12- 1

ها و تنگناها بر سر راه محقق قرار داشت. سري مشکالت، محدودیتدر طی مراحل تحقیق همواره یک         

  باشد:میشرح زیر هاي این تحقیق بهمشکالت و محدودیتاهم 

 هاي مختلف مربوط به موضوع؛کمبود آمار و ارقام در زمینه 

 ها و ادارات ناقص بودن برخی از آمارها و ارقام و بعضاً عدم همخوانی آمار یک موضوع واحد در سازمان

 مختلف؛

 ها؛همکاري ضعیف یا بعضاً عدم همکاري بعضی از مسؤوالن در تعدادي از این ارگان 

 

  :ان کلیدي پژوهشتعریف واژگ -13- 1

  رشد هوشمند شهري: -13-1- 1

. شد باب 2002تا  1994 سال از ماریلند شهردار انگلندرنینگ پاریس توسط هوشمند رشد اصطالح      

 اوایل از شده آغاز به تحوالت العملیعکس و آمریکا و کانادا کشورهاي در نظریه این يهاهیپا که گفت توانمی

 دو این در شهرها پراکنده گسترش واکنش به در 1980 و 1970 دهه دو طی باًتقری. است بوده 1960 دهه

 در و گرفت شکل به تدریج شهر فشرده و پایدارتوسعه اصول مبناي بر شهري هوشمند رشد نظریه کشور

 تدوین شهرها فضایی ساختن فرم فضایی شهرها تدوین گردید فرم پایدار براي تئوري یک قالب در نهایت

است که  نقلوحملرشد هوشمند، اصطالح رایجی براي یکپارچگی سیستم  ).Feiock et al, 2008:93(دیگرد

هاي اتومبیل هاي مختلط در مناطق شهري حمایت کرده و در تقابل با توسعههاي فشرده و کاربرياز توسعه
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، دسترس قابلراضی گیرد. رشد هوشمند به خلق الگوهاي کاربري امحور و پراکنده در حاشیه شهر قرار می

شود هاي خدمات عمومی منجر می، خلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینهنقلوحملهاي بهبود فرصت

  ).5،2011لیت من(

  

  )ANPاي (فرایند تحلیل شبکه -2-13-1

گیري صمیمتفرایند تحلیل شبکه بیشتر چارچوب اجرایی براي تحلیل عمومی، حکومتی و همکاري در       

ه حساب بلموس را هاي ملموس و غیرمدهد که همه عوامل و معیارکند و به تصمیم سازنده اجازه مییارائه م

ر مدل حتمالی دهاي اهاي اندازهها و فرصتداري در ساخت بهترین تصمیم دارد. ریسکآورد که تاثیر معنی

ANP  کندهم میگیري فرامیممنظور تصهاي الزم را به در نهایت اولویت گیرد.مورد مالحظه قرار می 

)Tuzkaya,Semih Umut Bahadir,2007: 14.(  

  

  الکتر -3-13-1

گروه ترین روش در زیر): روش الکتر مهمELECTRE6روش حذف و انتخاب در سازگار با واقعیت (      

- هاست به نحوي که هماهنگی الزم را به مناسبباشد که خروجی به صورت یک مجموعه از رتبههماهنگ می

اي ها از مفهوم جدیدي موسوم به مفهوم غیررتبهبندي گزینهترین صورت تامین کند. در این روش براي رتبه

اي مورد ارزیابی قرار گرفته و ها با استفاده از مقایسات غیررتبهشود. به این معنا که کلیه گزینهاستفاده می

بر مبناي یک مجموعه هماهنگ و یک  شوند.کلیه این مراحلهاي غیرمؤثر حذف میبدان طریق گزینه

  ).8: 1384زاده و سخدري،(اصغري شودریزي میمجموعه ناهماهنگ پایه

                                                 
5 . Litman 
6 . Elimiation et choice trancelating reality 



 

ل دوم:
��

  

  �و�ش ی��� ی�با� 
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  مقدمه -1- 2

طبیعی، انبوهی و ازدحام ترافیک تنها برخی از اثرات مخربی  وز افزون شهرها، کاهش منابعر گسترش      

هاي طبیعی و فرهنگی جوامع بر جاي و پراکندگی نامعقول آن بر روي محیط رویه جمعیتاست که رشد بی

هاي هاي مرطوب در حال از بین رفتن هستند و گیاهان، جانوران، زمینها و زمینها، جنگلگذارد. پاركمی

نفی دهند. در چنین شرایطی تصحیح اثرات مها میراهها و بزرگها، فروشگاهزراعی، جاي خود را به خانه

هاي اندکی براي مقابله با اثرات منفی این حلناپذیر است لیکن راههاي نامعقول ضرورتی اجتنابپراکندگی

 ،"رشد هوشمند"پیشنهاد شده است. در این راستا؛ راهبردهایی مانند  "افزایش جمعیت "پدیده یعنی 

اند راي حل مشکل پراکندگی مورد توجه قرار گرفتههاي بحلبه عنوان راه "ریزي کاربري اراضیبرنامه"،"مدیریت هوشمند"

در این فصل مفاهیم پایه و رویکردهاي نظري مؤثر بر موضوع، مورد بررسی قرار  ).1393(قربانی و همکاران،

- ارائه می آن رامونیپو  ها و نظریات مرتبط با رشد هوشمند شهريگرفته است و در ضمن به بیان دیدگاه

  گردد.

  

  پایدار شهريي و توسعهتوسعه شهر -2- 2

ي سریع جمعیت و استفاده زیاد و جام گسیختهلبر رشد  که مبتنی هاي توسعه طلبناکارایی دیدگاه      

ها، میزان ها و درون نسلهاي جدید، توجه به عدالت بین نسلافراطی از منابع بوده، باعث شد که در دیدگاه

محیطی مورد توجه بیشتر قرار گیرند. در این راستا ظات زیستو منابع دنیا و نیز مالحي امکانات استفاده

در بستر توجه به  ي اقتصادي تنهاهاي رشد و توسعهگیري و فرایندي پایدار، امکان شکلبراساس توسعه

شود. توسعه شهري به عنوان یک مفهوم فضایی اکولوژیکی و طبیعی و توجه به عدالت برقرار می مالحظات

ي نی تغییرات در کاربري زمین و سطوح تراکم، جهت رفع نیازهاي ساکنان شهر در زمینهبه معتواند می

 پایدار توسعه نظریه ).30: 1381کاضمی محمدي، ( قات فراغت، غذا و غیره تعریف شودونقل، اومسکن، حمل

 است شهري زیست خصوصمحیطی بهزیست مسائل درباره زیستمحیط هاي طرفدارانبحث حاصل شهري

 منابع نگهداري موضوع نظریه این در .شد ارائه محیطی منابع از حمایت براي پایدارنظریه توسعه دنبال به هک

 مطرح تجدیدناپذیر منابع به ضایعات کردن کمترین وارد و زمین از بهینه استفاده طریق از و آینده حال براي
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کاهش  اي،ناحیه و شهري محیط ايهاز آلودگی جلوگیري هايموضوع پایدار شهري توسعه نظریه .است

 از و آور هاي زیانتوسعه از حمایت عدم هابازیافت از ملی حمایت و ايناحیه محلی محیط تولید هايظرفیت

 هايریزيبا برنامه را اهداف این به رسیدن راه همچنین .کندمی را مطرح غنی و فقیر میان شکاف بردن بین

 مثابه به نظریه این. داندروستاست می و شهر در بیشتر کنترل قانون با رابرکه ب ملی ايناحیه روستایی شهري

 از باید هادولت است و معتقد دهدمی بسیاري اهمیت هاریزيبرنامه این در نقش دولت به راهبردي دیدگاهی

 ها،هسکونتگا پایدار الگوي شکل شهر، پایداري نظریه این. کنند ايجانبه همه شهري حمایت زیستمحیط

 کندمی بررسی شهري ناحیه سلسله مراتب در را شهر نیز و سوخت مصرف زمینه در نقلوحمل موثر الگوي

 در پایداري مفهوم نظري مبانی دید اجمالی یک در. داندمی شهرنشینان لذت براي را فقط شهر ایجاد زیرا

 شهري، ضایعات حجم کاهش بیعی،ط نگهداري منابع آلودگی، کاهش: شودمی موارد این ناحیه شامل و شهر

 جامعه ایجاد با روستا و شهر در مفید حد جانداران از بیش افزایش صرفی، انرژي کاهش ها،افزایش بازیافت

در  متوسط تراکم افزایش ها،پراکندگی و کاهش شهري تمرکز عدم سبز، نواحی و شهري درختان جنگلی و

 در متنوع مساکن توسعه محلی، اشتغال ایجاد ارتباطی، کاهش فواصل کوچک، شهرهاي و و شهري هايحومه

- وحمل اجتماعی متعادل ساختار بزرگ، شهرهاي به اتکاء کاهش کوچک براي شهرهاي توسعه اشتغال، مراکز

 پایدار تهیه غذاي و منابع توزیع نشدنی، بازیافت ضایعات اي مدیریتجاده بندان راه کاهش و عمومی نقل

 زمین از و محافظت صحیح کاربري سیاست اتخاذ هاآن نوسازي منابع و جانشینی با الً او طریق این به محلی

- می حاصل شهري پایدارتوسعه فضا ساماندهی و ايناحیه و شهري ریزيبه برنامه توجه با ثانیاً و رود می باال

جهانی  سیونکمی وسیله به که پایدارتوسعه ضروري براي شرایط و محوري مسائل ملل سازمان در .شود

 غذایی، انرژي، امنیت توسعه، و جمعیت: است ذیل به قرار است گرفته قرار شناسایی مورد محیط و توسعه

  :ذیل است موارد رعایت متضمن پایدارتوسعه بر سیاست مبتنی پیگیري شهري، هايچالش و صنعت

  .کند ضمینت را گیريتصمیم فرایند در مؤثر شهروندان مشارکت که سیاسی نظامی وجود -

  .آورد فراهم را ناموزون و هماهنگ توسعه از هاي برخاستهتنش براي هاییحل راه که اقتصادي نظامی -

  .شمارد محترم را توسعه شناسی براي بوم مبانی حفظ تعهد که تولیدي نظامی -

  .نماید ریزيپایه را تجارت پایدار براي الگوهاي که) تکنولوژیکی( فناورانه نظامی -

 راهبرد، یک عنوان به کرد عنوان باید .نماید ریزيپایه را براي تجارت پایدار الگوهاي که المللیبین امینظ -

 بهره سوي به را روستایی فقراي فقر، نهفته است روستایی مناطق در شهري پایدارتوسعه و اساس ریشه
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 محیط حفظ در توانندنمی فقر شدت زا این افراد بنابراین،. راندمی روستاها اطراف اراضی از برداري بیشتر

پوش،  سیاه ارجمند و نوابخش( باشند کوشا )نیست بیش تجملی بر سازيظاهر هاآن نظر از که(زیست 

1388 :201-203.(  

  نظریه ساخت شهر  -3-2

  ارنست برگس) هی(نظر المرکزمتحد ریساخت دوا-1-3-2

اصل  نیساخت شهر برا يالگو خته شده است.شنا يالمرکزمتحد ياهیطرح به عنوان نظر نیا       

مناطق متحدالمرکز را  يتعداد صورت گرفته و به طرف خارج شهر يمرکز هیناح از استواراست که توسعه شهر

 یمنطقه درحال تحول احاطه م لهیبه وس شروع شده و يمشاغل مرکز هیمناطق، با ناح نیدهد. ایم لیتشک

- یم لیتبد يکوچکتر یمسکون يبه واحدها ای سبک بوده و عیصنا ات وبه ادار لیحال تبد در شود، که خود

مسکن  ایبه نوبه خود  گردند. ویبه طرف آن جلب م شهر نیاست که مهاجر ياهیقسمت، ناح نیشوند. ا

منطقه  رونیب شهر، باالخره منطقه سفرکنندگان در یمیقد يهاازساختمان یمحل بعض ایکارگران است 

- باز است. اما دهکده یصورت اراضهاحتماالً ب ،دارد. قسمت اعظم منطقه سفرکنندگان رساخته شده شهر قرا

(  ندینمایم یخوابگاه يهاگاهبه سکونت لیخود را تبد اتیدارد، اغلب خصوص داخل آن وجود که در ییها

  ).56: 1391شیعه، 
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  )1391 عه،یماخذ: ش( شهر المرکزمتحد ریساخت دوا:  -1-2 شکل 

  ) تیهمرهو هیشهر: (نظر یساخت قطاع -2- 3- 2

 هیبا نظر ریتوان مغایرا نم ياتوسعه نی: چنگفت که دیشهر) با ی(ساخت قطاع هینظر هیتوج در      

 هیبرخالف نظر است. هینظر نیجهات مختلف ا در یلیتعد و رییتغ دانست. بلکه، رمتحدالمرکزیدوا

 ودنشکل ب يارهیحالت دا شهیهم يتوانند برایرها نمشهر، شه یساخت قطاع هینظر در رمتحدالمرکزیدوا

را جهت توسعه به  يمساعد نهیزم يارهیدا از شیب یحالت قطاع را حفظ کنند. بلکه، خود یمناطق داخل

سازد. ساخت  یرا عمل مطالعه شهر ،تواند به عنوان راهنمایعامل اجاره خانه م هینظر نیا آورد. دریدست م

  مطالعه قرارداد: ردمو ریتوان به شرح زیم ،شهرها را یقطاع هیدهنده نظر لیاصول تشک نیترمهم

وآمد طول خطوط شبکه رفت خود در یکانون اصل از متیگران ق یمسکون يکه منطقه واحدهاآن نخست

عوامل آلوده کننده  و البیخطر س دور از يهانیبه طرف زم ،ییواحدها نیچن کند؛ ویشروع به توسعه م

  گرفته است. ، قرارستیزطیمح

 قراردارد و یعینامساعد طب يهاتیدور ازمحدود باز و يفضاها يبه سو شتر،یب يبهابا اجاره یمسکون يواحدها

- یم یعمل یرا درجهت عموم متیگران ق یمسکون يتوسعه واحدها ،يتجار و يادار يهاساختمان ییجابجا

  سازند.

، ندیآیوجود مشهر، به یمیقد یمنطقه مسکون و يتجار يهابخشمجاورت  ، دريالوکس اجاره يهاآپارتمان

- ینامنظم جابجا نم هدف و یب و یشهر، به طور اتفاق متیق گران اریخود ياست که واحدها یدرحال نیا و

 ی. مناطق صنعتندکنیرا جهت توسعه انتخاب م نیمع نیچند قطعه زم ای کی یمناطق نیشوند. بلکه، چن

توسعه  يارهیصورت زنجهب و ندیآیوجود مدسترس منابع آب به در ها وراه آهن وخطوط راه طول در ز،یشهر ن

 يارهیازحالت دا شی، بشهرها یمناطق داخل شکل در یبه توسعه مثلث لیتما گر،یازطرف د کنند. یم دایپ

به  یعامل دسترس شود ویم دهیشهر به اطراف کش مرکز از یشعاع يهاشهر، راه یقطاع درساخت باشد.یم

(شکوئی،  کندیم نییمناطق مختلف شهر تع را در يشهر يهانیزم متیها، قآن از يادآوری ها وراه نیا

1389: 513 -512.(  
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Abstract:: cities sprawl caused several problems for world’s countries in recent years. These problems not 

only had been affected on the recent urban planning aspects but also had significant effect on another issues 

such as social, cultural, economical and environmental problems.  In the light of these problems resolving, 

many measures and thoughts presented by experts and urban planners that the most important of these 

measures is smart growth approach that is considered one of the most important and new sustainable urban 

planning perspective . Purpose of this research is evaluation of urban smart growth criteria in the city of 

Uremia based on three general dimensions of socio-economical, physical (infrastructure) and 

environmental-availability dimensions with municipal regions separation. For this purpose, analysis of 

network process model (ANP) for criteria weighting and GIS software for regions leveling and then the 

electre’s  model for ranking and integrated analyzing  of intended dimensions and finally diffuse coefficient 

model for the determination of criteria diffusion amount was used. The obtained results is showing that 

ordering of Uremia city’s four region with regard to having urban smart growth criteria and components and 

based on electre’s  model is following: the region one placed in first rank ( possessed) with achieving score 

(3), the region four and three in second rank (semi- possessed)with score (1), the region tow in third rank 

(deprived)with score (-2) in the environmental-availability dimension in the electre’s  model, and the region 

one placed in first rank with achieving score (3), the region three and four in second rank with score (-1,0) 

respectively and the region tow in third rank with score (-2) in the physical (infrastructure) dimension and 

but the region one and region three placed in first rank with achieving score (1,2), the region four in second 

rank with score (0) and finally the region tow in third rank with score (-3) in the socio-economical 

dimension. And finally by integrating the research three selected dimension; the region one placed in first 

rank with score(1) and the region three and four in second place with score(0) and finally the region tow in 

third place with the score (-2). And so obtained results from criteria diffuse coefficient is showing that the 

more imbalances are pertaining to environmental-availability criteria and after physical (infrastructure) 

criteria. But social-economical criteria have been distributed in almost the balanced way. With regard to 

obtained results from this research, different regions’ possession amount wasn’t identical in light of research 

selected criteria related to urban smart growth criteria. Taking into consideration obtained result, attention to 

urban smart growth in the uremia city’s four regions is unavoidable issue. 
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